
• Geeft meer energie bij vermoeidheid en is gunstig voor het 
uithoudingsvermogen

• Werkt ontspannend en is nuttig bij kortstondige stress
• Draagt bij tot optimale mentale en verstandelijke prestaties
• Draagt bij tot een positieve gemoedstoestand en meer 

geestelijke veerkracht

Rhodiola 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  RHODIOLA PLATINUM



Rhodiola
PLATINUM

Actief ingrediënt per vegetarische capsule: 

 - 250 mg Rhodiola (Sedum roseum/Rhodiola rosea, (3 % rosavines en 1 % salidroside)

Inhoud: 60 V-capsules
Gebruik: 
2 V-capsules per dag; in bijzondere omstandigheden, 3 V-capsules per dag

PL 47/460

Rhodiola of Rozenwortel (Sedum roseum/Rhodiola rosea): 
• Werking:

-  geeft meer energie bij vermoeidheid en is gunstig voor het uithoudingsvermogen
-  werkt ontspannend en is nuttig bij kortstondige stress
-  draagt bij tot optimale mentale en verstandelijke prestaties
-  draagt bij tot een positieve gemoedstoestand en meer geestelijke veerkracht

• Dagdosis: (2/3 capsules):
 -  500/750 mg

• Kwaliteit: 
 -  gestandaardiseerd op 3 % rosavines en 1 % salidroside
 -  extract minstens gelijkwaardig aan extracten van klinische studies
 -  extract enkel van de wortel, niet van onwerkzame bovengrondse bestanddelen

• Wetenschappelijke onderbouwing: referenties 1-8
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Hoe Rhodiola PLATINUM  combineren voor meer succes?
- met UBIQUINOL PLATINUM en/of MULTITON en/of ASHWAGANDHA PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM en/of MARCUS ROHRER 

SPIRULINA bij vermoeidheid, futloosheid, energiegebrek, gebrekkige prestaties, intensief sporten
- met RELAXOTON of CALMITON of SAFFRAAN PLATINUM of MAGNESIUM PLATINUM of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM  voor een optimale 

ontspannende werking
- met SAFFRAAN PLATINUM en/of MARINEPA GOLD en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM en/of MAGNESIUM PLATINUM en/of VITAMINE 

D PLATINUM en/of CURCUMA PLATINUM voor een positieve stemming
- met MELATONINE PLATINUM en/of DORMITON en/of SAFFRAAN PLATINUM voor een gezonde nachtrust
- met OPC PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM voor een optimaal geheugen- en concentratievermogen
- met SELENIUM All Natural Antioxidant Complex en/of VITAMINE E PLATINUM en/of ASTAXANTHINE PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM 

in de celbescherming, voor het behoud van een fris en jeugdig uiterlijk


